
 

 

 

 

CONVOCATÒRIA FINAL NACIONAL DE CROS 
 
 
Aquesta Final Nacional es convoca segons s’estableix en la RESOLUCIÓ 
PRE/2862/2021, de 17 de setembre, per la qual s'estableixen els programes 
d'esport escolar de la Generalitat de Catalunya, per al curs 2021-2022, d'acord 
amb el Pla Estratègic d'Esport Escolar de Catalunya, 2020-2030. 
 
1 SEU, DATA I TERMINI D’INSCRIPCIÓ 

 
La Final Nacional de Cros 2022 tindrà lloc a la població de Puig-Reig, a la comarca 
del Berguedà (Barcelona). 

 
Podran participar a la Final Nacional de Cros tots aquells esportistes de les 
categories prebenjamí, benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil que hagin participat, 
un mínim de 4 jornades a les fases locals i comarcals de Cros dels Jocs Esportius 
Escolars de Catalunya, representant a la mateixa entitat esportiva i en la mateixa 
categoria.  
 
El Consell Esportiu certificarà, segons annex 1 de l’última Resolució - JEEC, punt 4 
- Àmbits dels JEEC, 4.2 Àmbit Supracomarcal, apartat f) Els equips i esportistes es 
classificaran per comarca, hauran d'haver participat en la fase 
immediatament anterior disputada (local/comarcal/intercomarcal) i hauran de 
representar com a mínim tres consells esportius d'àmbits territorials de 
l'Administració diferents. En cas que no s'hagi disputat 
fase local/comarcal/intercomarcal per manca d'un mínim d'esportistes o equips, 
per poder-hi participar caldrà que en els esports d'associació els equips hagin 
participat, com a mínim, en una lliga de quatre equips a doble volta, i en 
esports individuals caldrà que els/les esportistes hagin participat en un 
mínim de 4 jornades. 

DATA LÍMIT INSCRIPCIÓ 

03 d’abril del 2022 25 de març del 2022 
Ubicació circuit:  

https://maps.app.goo.gl/ydy6t2zxZeSfHepr9 

https://maps.app.goo.gl/ydy6t2zxZeSfHepr9


 

 

 
 
Els Consells Esportius faran arribar a la UCEC les inscripcions per a la Final 
Nacional amb el model establert, com a màxim el dia 25 de març de 2022. 
 
2 PARTICIPACIÓ I INSCRIPCIONS 
 

2.1.- Participació màxima Individual 
 
Cada Consell Esportiu podrà inscriure a la Final Nacional de Cros un màxim de 
25 esportistes masculins i 25 esportistes femenins per a cada categoria 
convocada. El Comitè Organitzador Nacional podrà assignar les places vacants a 
altres Consells Esportius de la mateixa territorial. 
 

2.2.- Equips (mínim 3 components per equip) 
 
Cada Consell Esportiu haurà d’inscriure els seus equips per categoria i gènere en 
el full d’inscripció. Es farà constar en el mateix full d’inscripció d’individual, 
especificant els esportistes que participen com a equip.  En cas de no ser 
especificat així, no constarà com a equip i no es tindrà en compte per la 
classificació el mateix dia de la cursa.  La classificació per equips es farà per cursa 
(ex. Benjamí masc. 2010 – 3 primers classificats i Benjamí masc. 2011 – 3 primers 
classificats) 
 

2.3.- Personal tècnic 
 
Es permetrà la presència de personal tècnic (tècnic/a d’esport o entrenador/a o  
delegat/ada) de cada entitat en funció del nombre d’inscrits/es: 
 

NOMBRE D’INSCRITS/ES 
DE L’ENTITAT 

NOMBRE DE PERSONAL 
TÈCNIC 

01 – 05 1 
06 – 10 2 
11 - 15 3 
16 - 20 4 

...i així successivament 
 



 

 

 
 
El personal tècnic actuarà com a màxim responsable dels/de les seus/seves 
esportistes, fent-se càrrec del seu comportament i bona conducta. 
No s’admetrà que els/les tutors/es de joc actuïn com a representants dels 
Consells Esportius. 
 
En cas que els/les esportistes no estiguin assegurats a la UCEC, el Consell 
Esportiu haurà d’adjuntar un certificat segons el qual estan assegurats al Consell 
i la seva assegurança compleix tots els requisits marcats per la normativa vigent. 
Tots els esportistes, tècnics i delegats han de presentar per poder disputar les 
finals nacionals les llicències de la UCEC. 
 

2.4.- Inscripcions 
 
L’import d’inscripció dels/les participants és de 8,00 €/esportista i es farà efectiu 
al Consell Esportiu d’origen.  El Consell Esportiu formalitzarà la tramitació de les 
inscripcions a la UCEC.  La UCEC no tramitarà cap inscripció que no provingui 
d’un Consell Esportiu. 
 

3 DORSALS 
 
Les entitats participants s’hauran d’adreçar al representant del seu Consell 
Esportiu per recollir els dorsals dels seus esportistes. Aquests estaran ubicats a 
la zona de carpes de les Agrupacions Territorials de Consells Esportius. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
4 DISTÀNCIES I HORARI DE LES CURSES  

 
*activitats que no són Final Nacional dels Jocs Esportius Escolar de Catalunya. 
 
5 SISTEMA DE PUNTUACIÓ I CLASSIFICACIÓ 
 

1.1. Sistema de classificació 
S’aplicarà el sistema de classificació paral·lel que s’especifica a la normativa del 
Cros dels JEEC. 
 

1.2. Puntuació de valors 
Es puntuaran les accions de foment del joc net i dels valors de l’esport, 
especificades a la normativa de Cros dels JEEC. 

HORA CATEGORIA ANY NAIXEMENT DISTÀNCIES CIRCUIT 

     

10.00 Juvenil masculí i femení 2004/2005 3200 m 4 voltes A 

10.10 Cadet masculí i femení 2006/2007 2400 m 3 voltes A 

10.20 Infantil masculí i femení 2008/2009 1600 m 2 voltes A 

10.30 Lliurament de guardons secundària 

11.00 Aleví femení 2010 1600 m 2 voltes A 

11.10 Aleví masculí 2010 1600 m 2 voltes A 

11.20 Aleví femení 2011 1600 m 2 voltes A 

11.30 Aleví masculí 2011 1600 m 2 voltes A 

11.40 Benjamí femení 2012 800 m 1 volta A 

11.50 Benjamí masculí 2012 800 m 1 volta A 

12.00 Benjamí femení 2013 800 m 1 volta A 

12.10 Benjamí masculí 2013 800 m 1 volta A 

12.20 Prebenjamí femení 2014 600 m 1 volta B 

12.30 Prebenjamí masculí 2014 600 m 1 volta B 

12.40 Prebenjamí femení 2015 600 m 1 volta B 

12.50 Prebenjamí masculí 2015 600 m 1 volta B 

13.00 Lliurament de guardons primària 



 

 

 
 
6 GUARDONS 
 
A banda del diploma nominal de participació per tots els participants en la Final 
Nacional, es lliuraran els guardons següents: 

- medalles als 3 primers esportistes i equips de la classificació esportiva a 
cada cursa, per categoria i gènere. 

- medalles (o altres guardons del mateix valor o superior) a l’esportista o 
esportistes que destaquin per les accions de foment del joc net i dels valors 
de l’esport a cada cursa, per categoria i gènere. 

 

7 OBSERVACIONS 
 
El Comitè Organitzador Nacional es reserva el dret de suspendre aquest 
esdeveniment (o algunes de les modalitats o categories convocades) si no 
s’arriba al mínim de participació previst, que és el següent: 

- Mínim de 12 esportistes per a cada categoria i gènere (en les categories 
cadet i juvenil aquest mínim serà conjunt). 

- Mínim de 4 equips per a cada categoria i gènere. 
Aquests esportistes i equips han de representar com a mínim 3 Consells 
Esportius d’àmbits territorials diferents. 
 

8 CIRCUITS 
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